U Kan Die Bybel Vertrou
Die Bybel is die wêreld se oudste boek, en
dit was die wêreld se gewildste boek sedert lank voor
uitgewers begin het met beste-verkope lyste. Die wêreld
se onderskeie Bybelverenigings verkoop jaarliks meer
as 20 miljoen kopieë of gee dit weg.
Soveel soos wat studente gedurende die
afgelope paar duisend jaar elke woord van die Bybel
noukeurig ondersoek het en soveel soos wat hulle
bybelse argeologie en geskiedenis en die antieke tale
waarin dit geskryf was, noulettend nagevors het, sou ‘n
mens dink dat hulle teen hierdie tyd ‘n mate van
eenstemmigheid sou bereik het oor die oorsprong,
betekenis en betroubaarheid daarvan.
Presies die teenoorgestelde is egter waar.
Sommige mense glo dat God elke woord in die Bybel
voorgesê het. Andere sê dat dit niks meer as ‘n
versameling van antieke mondelinge tradisies is nie.
Sommige glo dat die verhale daarin absolute ware
geskiedenis weergee; andere dat dit ‘n versameling van
mites en legendes is.
Kan u dus die Bybel vertrou? Hieronder volg
drie redes waarom die antwoord op daardie vraag Ja is.

Argeologie
Op een of ander tyd het skeptici die
geskiedenis van byna elke verhaal in die Bybel
bevraagteken. Argeologiese bewys het egter een na die

gedoop is.4 Daniël het dus presies die jaar voorspel wat
Jesus met Sy bediening sou begin!
Hierdie is kragtige bewys dat ons die Bybel
as ‘n boodskap van God kan vertrou en nie slegs as van
enige mense nie.

Persoonlike ervaring
Indrukwekkend soos wat argeologie en
profesie ookal mag wees om die geloofwaardigheid van
die Bybel te bevestig, is die belangrikste bewys die
verskil wat die Bybel in die lewens van so baie mense
gemaak het.
Die Bybel vertel van ‘n God wat ons liefhet,
wat “barmhartig en genadig” is
“... wat die
goedertierendheid
bewaar
vir
duisende,
wat
ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe ..”5
God help ons ook om die oorwinning te behaal oor
verslawings en slegte gewoontes wat ons lewens
andersins sou vernietig het.
Paulus het gesê dat die evangelie – die
goeie nuus oor Jesus – “die krag van God tot redding vir
elkeen wat glo” is, sodat “die reg van die wet vervul kon
word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die
Gees.”6
En dit is werklik waar. Mense oral oor die
wêreld het gevind dat wanneer hulle hulle lewens aan
God oorgee, Hy in hulle ‘n krag plaas wat dit vir hulle

ander van hierdie verhale bevestig.
Hier is twee
voorbeelde.
Daniël se Belsasar.
Daniël skryf dat
Belsasar die koning van Babilon was ten tye van die
nasie se omverwerping deur die Perse. Tot die laat
1800’s het al die ander Babiloniese koningslyste wat
ontdek was, gesê dat Nabonidus die laaste koning van
Babilon was – wat baie studente gelei het om tot die
gevolgtrekking te kom dat Belsasar ‘n fiktiewe karakter
was wat Daniël uitgedink het. Antieke dokumente het
egter onweerlegbaar bewys dat Belsasar die troon met
sy vader Nabonidus gedeel het.
Een student het die volgende treffende
stelling gemaak: “Van al die nie-Babiloniese rekords wat
handel oor die situasie aan die einde van die NeoBabiloniese ryk, neem die vyftigste hoofstuk van Daniël
plek in langs spykerskrif leesstof in akkuraatheid sover
dit uitstaande gebeurtenisse betref.”1
Die vier Evangelies.
ontdekkings ondersteun al hoe meer die

Argeologiese

geskiedkundige stellings wat deur die skrywers gemaak
word wat die lewe van Jesus te boek gestel het.
Byvoorbeeld, Johannes noem ‘n gebou genoem
Betésda waarin daar ‘n bad was.2
Argeologiese
opgrawings het ‘n gebou onthul wat presies ooreenstem
met Johannes se beskrywing.
Argeoloë het ook, wat waarskynlik die
weelderigze woning was van Kájafas, die hoëpriester

moontlik maak om elke dag nader te leef aan die ideale
lewe wat die Bybel vir hulle voorhou.
Dit is die grootste bewys Ja, u kan die Bybel
vertrou.
______
1 Raymond P. Dougherty, Nabonidus and Belshazzar,
216;
2 Johannes 5:2; 3 Mattheus 26:57,58; 4 Lukas 3:21-23;
5 Exodus 34:6,7; 6 Romeine 1:16, 8:4.

voor wie Jesus tydens sy verhoor by die Sanhedrin
verskyn het, ontdek.3 Dit sluit ‘n binnehof in waar
Petrus Christus drie keer sou verloën, en ‘n herehuis wat
groot genoeg was om ‘n verhoor te hou.
Argeologie wys dat die Bybel werklike
geskiedenis is en nie slegs mites nie.

Profesie
Geloof in die Bybel word ook bevestig deur
‘n hele paar van sy profesieë, veral een in besonder.
Die profeet Daniël van weleer het die presiese jaar wat
Jesus Sy bediening sou begin, voorspel. Volgens
Daniël 9:25, “Van die uitgang van die woord af om
Jerusalem te herstel en op te bou tot op ‘n Gesalfde, ‘n
Vors [Jesus], is sewe sewetalle; en twee-en-sestig
sewetalle.” Dit is ‘n

Hoe Om Die Bybel Te Verstaan
Indien u nie die Bybel ken nie, sal die
volgende voorstelle u help om dit te verstaan.
● Lees Bybelverhale. Die meeste van die
Bybelverhale word in ongeveer ‘n dosyn boeke gevind.
Die Ou Testament se storieboeke sluit Genesis, Exodus
(eerste helfte), Josua tot Ester en Daniël in. In die Nuwe
Testament word die verhale in Mattheus, Markus, Lukas,
Johannes en Handelinge gevind.
Deur hierdie
gedeeltes van die Bybel ‘n paar keer deur te lees, sal u
‘n goeie begrip gee van wat wanneer gebeur het.

Oor Hierdie Artikel
Ons hoop dat u dit geniet het om hierdie
artikel te lees.
Indien u belangstel om soortgelyke materiaal oor
onderwerpe soos verlossing, profesie, bybelse
leerstellings, en Christelike lewenstyl te ontvang,
of meer oor die Bybel te leer, kontak:
Persoonlike Bedieninge
Posbus 75700
Bedford Gardens
2047
of skakel ons by
(011) 616-6800

● Lees vir geestelike groei. Die Bybel se
belangrikste lesse is geestelik. Terwyl u dus lees, soek
na maniere waarop die Bybelse leerstellings u kan help
om meer deernisvol, regverdig en eerlik te word.
● Lees biddend. Die Bybelskrywers het
onder die leiding van God geskryf. Aangesien God die
Bybel se Skrywer is, kan Hy u help om dit te verstaan.
Vra dus Sy hulp elke keer wanneer u die Bybel optel om
dit te lees.
● Lees aanhoudend. Begin ‘n gewoonte
om elke dag ‘n gedeelte van u Bybel te lees. Byna alle
Christelike boekwinkels het ook Bybelstudiegidse wat u
kan help om te verstaan wat die Bybel beteken.
totaal van 69 weke of 483 dae. Studente stem oor die
algemeen saam dat Daniël se weke verstaan behoort te
word as “weke of jare” –
‘n dag verteenwoordig ‘n jaar, vir ‘n totaal van 483 jaar.
Die Babiloniërs het Jerusalem vernietig en
die meeste van sy inwoners in ballingskap weggevoer
na Babilon. Later het drie Persiese konings dekrete
uitgevaardig wat die Jode toegelaat het om na hulle
vaderland terug te keer. Die dekreet wat die naaste kom
aan die vereistes van Daniël se profesie was deur
Artásasta uitgevaardig in 457v.C. Eenvoudige wiskunde
wys dat Daniël se 483 jaar in 27 n.C. geëindig het.
Jesus was by tye van Sy doop vir Sy
bediening gesalf.
Lukas gee ons gedetailleerde
kronologiese inligting wat aandui dat Jesus in 27 n.C.
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